
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
VIII скликання

постійна комісія з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та 
військових формувань

ПРОТОКОЛ № 22
від 01 лютого 2022 року

(в режимі аудіо-відео конференції)

Засідання розпочалося о 14.00 
Засідання закінчилось о 16.15

Присутні:
Н. Сумало, П. Ткачук, Е. Леонов.

Запрошені:
Р. Филипів – депутат Львівської обласної ради,
Т. Подвірний – депутат Львівської обласної ради, 
В. Загайний – заступник голови Львівської обласної державної адміністрації,  
І. Туз – директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської 
обласної державної адміністрації,
М. Курус – начальник відділу оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами департаменту з питань цивільного захисту 
Львівської облдержадміністрації, 
В. Курко –  командир 103 Окремої бригади територіальної оборони 
регіонального управління сил територіальної оборони «Захід»,
 Я. Скиба начальник Головного управління Державної міграційної служби у 
Львівській області,
Д. Іванов – начальник фінансово-економічної служби військової частини 
А0284,
А. Баландюх начальник служби КЕС військово-медичного клінічного центру 
Західного регіону,
 О. Куманська-Нор директор Львівського науково-дослідного інституту 
судових експертиз МЮУ,
В. Маляр  – заступник командира в/ч А2166,
А. Луньков – помічник депутата Львівської обласної ради П. Ткачука.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про порядок денний засідання постійної комісії.
Інформує: Н. Сумало.
2. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації А. Годика (від 24.01.2022 вх № 02-406) щодо розгляду звіту про 



стан виконання у 2021 році заходів Комплексної програми «Безпечна 
Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: І. Туз
3. Про лист першого заступника голови Львівської обласної державної 
адміністрації А. Годика (від 27.01.2022 вх № 02-497) щодо розгляду зведеної 
інформації щодо виконання у 2021 році обласних цільових програм.
Інформує: С. Куйбіда.
3.1. Про розгляд пункту 6 протокольного доручення за підсумками апаратної 
наради голови обласної ради від 24.01.2022 (ПДВн-1 від 26.01.2022). 
4. Про розгляд пункту 4 протокольного доручення за підсумками Х чергової 
сесії від 21 грудня 2021 року (ПДВн-114 від 23.12.2021).
Інформує: Н. Сумало, В. Курко.
5. Про розгляд проєкту рішення «Про інформацію щодо зовнішньої загрози 
нашій державі зі сторони Російської Федерації та реалізації положень Закону 
України «Про основи національного супротиву» (від 27.01.2022 вх№Д-17вн-8)
Інформує: Р. Филипів голова фракції ПП «Народний Рух України».
6. Про розгляд проєкту рішення «Про інформацію командира кадру 103 
Окремої бригади територіальної оборони регіонального управління сил 
територіальної оборони «Захід» Валерія Курка щодо створення та формування 
підрозділів сил територіальної оборони у Львівській області» (від 27.01.2022 
вх№ Д-17вн-9).
Інформує: Т. Подвірний голова фракції ПП «За майбутнє» 
7. Про розгляд депутатського запиту народного депутата України                      
С. Федини (від 26.01.2022 вх № 02-490) щодо заходів з провадження в дію 
Закону України «Про основи національного спротиву» та щодо розгортання 
системи територіальної оборони.
Інформує:Н. Сумало, В. Курко.
8. Про лист начальника Головного управління Державної міграційної служби 
України у Львівській області Я. Скиби (від 14.01.2022 вх № 02-215) щодо 
передбачення коштів для придбання транспортного засобу у 2022 році в 
рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало,
Б. Скиба начальник Головного управління Державної міграційної служби у 
Львівській області
9. Про лист начальника Головного управління Державної міграційної служби 
України у Львівській області Я. Скиби (від 17.01.2022 вх № 02-248) щодо 
передбачення коштів в обласному бюджеті на поточний ремонт приміщення 



Буського відділу Головного управління ДМС у Львівській області на умовах 
співфінансування.
Інформує: Н. Сумало, 
Б. Скиба начальник Головного управління Державної міграційної служби у 
Львівській області
10. Про лист командира військової частини А0284 І. Скибюка (від 17.01.2022 
вх № 02-252) щодо передбачення коштів для сприяння матеріально 
технічному забезпеченню в/ч А0284 у 2022 році в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало, 
Представник військової частини А0284
11. Про лист начальника військово-медичного клінічного центру Західного 
регіону Ю. Подоляна (від 17.01.2022 вх № 02-251) щодо передбачення коштів 
для проведення капітального ремонту елементів благоустрою військового 
містечка № 60 м. Львів, вул. Личаківська, 26 у 2022 році в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало,
А. Баландюх начальник служби КЕС військово-медичного клінічного центру 
Західного регіону. 
12. Про лист командира військової частини А2166 Ю. Красносташа (від 
24.01.2022 вх № 02-414) щодо передбачення коштів для проведення ремонту 
автомобільної техніки (пасажирський автобуз ЛАЗ-699Р «Турист») в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало.
13. Про депутатський запит депутата обласної ради О. Тіщенка (від 20.12.2021 
вх № Д-17вн-532) щодо передбачення коштів для сприяння матеріально-
технічного забезпечення 58 будинку офіцерів в рамках Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
Інформує: Н. Сумало.
14. Про лист директора Львівського науково-дослідного інституту судових 
експертиз МЮУ О. Куманської-Нор (від 27.01.2022 вх № 02-523) щодо 
передбачення коштів на придбання лабораторії модульного типу для 
розміщення комплексу приладів та обладнання для дослідження дорожнього 
покриття в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 
роки.
15. Про листи заступника Яворівського міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради В. Денеги (від 17.01.2022 вх № 02-250, від 27.01.2022 



вх № 02-509) щодо передбачення коштів для забезпечення функціонування 
добровільної пожежної команди с. Бунів на умовах співвфінансування у 2022 
році в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 
роки.
Інформує: Н. Сумало.
16. Про лист Бродівського міського голови А. Белея (від 13.01.2022 вх № 02-
184) щодо передбачення коштів в обласному бюджеті для Бродівської міської 
ради на придбання житла для членів сімей військовослужбовців на умовах 
співфінансування.
Інформує: Н. Сумало.
17. Про розгляд заяви Р. Бучми (від 17.01.2022 вх № 01-В-40) щодо 
порушених у заяві питань.
18. Про розгляд заяви Р. Бучми (від 19.01.2022 вх № 01-Б-60) щодо ненадання 
йому відповіді на звернення головою фракції ВО «Свобода»                               
О. Панькевичем
19. Про розгляд заяви В. Нагірного (від 11.01.2022 вх01-Н-13) щодо вжиття 
заходів необхідних для демонтажу шлагбауму по дорозі до геологічної 
пам’ятки природи «Писана криниця».
Інформує: Н. Сумало
20. Про лист-відповідь заступника голови Державної прикордонної служби 
України С. Сердюка (від 18.01.2022 вх № 02-286) щодо розгляду листа 
Мостиської міської ради.
21. Про лист-відповідь заступника голови постійної комісії інженерного, 
житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-
енергетичного комплексу Т. Подвірного (від 20.01.2022 вх № К112вн-12) 
щодо розгляду депутатського звернення І. Кравець.
22. Різне

СЛУХАЛИ 1: Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний взяти за основу.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало, який запропонував включити до порядку денного 
такі питання: 
- Про лист директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської 
обласної державної адміністрації І. Туза (від 28.01.2022 вх 3 02-539) щодо 
розгляду змін до Комплексної програми «Безпечна Львівщина»



- Про лист начальника санаторію «Прикордонник-Немирів» Б. Скиби (від 
31.01.2022 вх № 02-562) на проведення капітального ремонту даху 
лікувального корпусу санаторію «Прикордонник-Немирів» Прикордонної 
служби України (військова частина 1487) в рамках Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
- Про лист Дрогобицького міського голови Т. Кучми (від 31.01.2022 вх № 02-
587) щодо внесення до переліку учасників Комплексної програми «Безпечна 
Львівщина» на 2021-2025 роки військової частини А-7079 та передбачення у 
2022 році коштів на фінансування матеріально-технічного забезпечення 
зазначеної військової частини.
- Про листи начальника Головного управління Національної поліції у 
Львівській області О. Шляховського (від 01.02.2022 вх № 02-645, від 
01.02.2022 вх № 02-632) щодо передбачення коштів на послуги з 
обслуговуванням діючої системи відеоспостереження та придбання 
телекомунікаційної системи Cloud – платформа збору, накопичення та 
обробки відеоданих.
- Про лист начальника 58 будинку офіцерів Міністерства оборони В. 
Провозіна (від 01.02.2022 вх № 02-646) щодо передбачення коштів на 
проведення робіт по ремонту приміщення, обладнання експозиції для воєнно-
історичного музею 58 будинку офіцерів МО України в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
- Про лист голови громадської організації Інститут модернізації суспільства В. 
Брославського (від 28.01.2022 вх № 02-556) про звернення до Міністерства 
ветеранів України стосовно спрощення механізму отримання дозволів для 
легальної купівлі зброї учасникам бойових дій та особам, які проходили 
службу в Збройних Силах України чи правоохоронних органах.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Погодити порядок денний у цілому.

СЛУХАЛИ 2. Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика (від 24.01.2022 вх № 02-406) щодо розгляду 
звіту про стан виконання у 2021 році Комплексної програми «Безпечна 
Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Я. Туз.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: інформацію про стан виконання у 2021 році Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки взяти до відома та 
винести дане питання на розгляд чергової сесії обласної ради. 

СЛУХАЛИ 3. Про лист першого заступника голови Львівської обласної 
державної адміністрації А. Годика (від 27.01.2022 вх № 02-497) щодо розгляду 
зведеної інформації щодо виконання у 2021 році обласних цільових програм.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: зведену інформацію щодо виконання у 2021 році обласних 
цільових програм взяти до відома.

СЛУХАЛИ 3.1. Про розгляд пункту 6 протокольного доручення за 
підсумками апаратної наради голови обласної ради від 24.01.2022 (ПДВн-1 від 
26.01.2022).
ВИСТУПИВ: Н. Сумало, І. Туз, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: інформацію щодо звіту про стан виконання у 2021 році 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки взяти до 
відома та розглянути на черговій сесії обласної ради. 
 
СЛУХАЛИ 4. Про розгляд пункту 4 протокольного доручення за підсумками 
Х чергової сесії від 21 грудня 2021 року (ПДВн-114 від 23.12.2021).
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, В. Курус, В. Курко, Е. Леонов 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ:4.1 станом на сьогодні визначити необхідний фінансовий ресурс 
для підтримки формування територіальної оборони області – є передчасним, 
оскільки відбувається процес комплектування та визначення місць 
розташування батальйонів територіальної оборони та їх реєстрація. 
4.2. з метою виконання положень Закону України «Про основи національного 
спротиву» доручити департеманту з питань цивільного захисту Львівської 
обласної державної адміністрації розробити та подати на затвердження 
обласній раді проєк програми підтримки системи територіальної оборони 
Львівської області на 2022 рік. 

СЛУХАЛИ 5. Про розгляд проєкту рішення «Про інформацію щодо 
зовнішньої загрози нашій державі зі сторони Російської Федерації та 
реалізації положень Закону України «Про основи національного супротиву» 
(від 27.01.2022 вх№Д-17вн-8)
Інформує: Р. Филипів голова фракції ПП «Народний Рух України».
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Р. Филипів.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: проєкт рішення «Про інформацію щодо зовнішньої загрози 
нашій державі зі сторони Російської Федерації та реалізації положень Закону 
України «Про основи національного спротиву» взяти до відома.

СЛУХАЛИ 6. Про розгляд проєкту рішення «Про інформацію командира 
кадру 103 Окремої бригади територіальної оборони регіонального управління 
сил територіальної оборони «Захід» Валерія Курка щодо створення та 
формування підрозділів сил територіальної оборони у Львівській області» (від 
27.01.2022 вх№ Д-17вн-9).
Інформує: Т. Подвірний голова фракції ПП «За майбутнє» 
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Т. Подвірний, В. Курко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: проєкт рішення «Про інформацію командира кадру 103 
Окремої бригади територіальної оборони регіонального управління сил 
територіальної оборони «Захід» Валерія Курка щодо створення та формування 
підрозділів сил територіальної оборони у Львівській області» (від 27.01.2022 
вх№ Д-17вн-9) підтримати та рекомендувати винести дане питання на розгляд 
чергової сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ 7. Про розгляд депутатського запиту народного депутата України                      
С. Федини (від 26.01.2022 вх № 02-490) щодо заходів з провадження в дію 
Закону України «Про основи національного спротиву» та щодо розгортання 
системи територіальної оборони.
Інформує:Н. Сумало, В. Курко.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, В. Курко.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформувати народного депутата України С. Федину про 
вижиті заходи щодо формування територіальної оборони Львівської області, 
та додатково скерувати копію депутатського звернення до департаменту з 
питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації для 
розгляду в межах компетенції.

СЛУХАЛИ 8. Про лист начальника Головного управління Державної 
міграційної служби України у Львівській області Я. Скиби (від 14.01.2022 вх 
№ 02-215) щодо передбачення коштів для придбання транспортного засобу у 
2022 році в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-
2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Я. Скиба.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію зазначеного листа до департаменту з питань 
цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації для 
опрацювання та підготовки відповідних пропозицій стосовно передбачення 



коштів у 2022 році коштів для придбання транспортного засобу Головному 
управлінню Державної міграційної служби України у Львівській області в 
рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 9. Про лист начальника Головного управління Державної 
міграційної служби України у Львівській області Я. Скиби (від 17.01.2022 вх 
№ 02-248) щодо передбачення коштів в обласному бюджеті на поточний 
ремонт приміщення Буського відділу Головного управління ДМС у Львівській 
області на умовах співфінансування.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Я. Скиба.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати питання стосовно передбачення коштів на 
поточний ремонт приміщення Буського відділу Головного управління ДМС у 
Львівській області на умовах співфінансування.

СЛУХАЛИ 10. Про лист командира військової частини А0284 І. Скибюка (від 
17.01.2022 вх № 02-252) щодо передбачення коштів для сприяння матеріально 
технічному забезпечення в/ч А0284 у 2022 році в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Д. Іванов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році коштів для сприяння матеріально 
технічному забезпечення військової частини А0284 в рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 11. Про лист начальника військово-медичного клінічного центру 
Західного регіону Ю. Подоляна (від 17.01.2022 вх № 02-251) щодо 
передбачення коштів для проведення капітального ремонту елементів 
благоустрою військового містечка № 60 м. Львів, вул. Личаківська, 26 у 2022 
році в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 
роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, А. Баландюх, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: скерувати копію зазначеного листа до департаменту з питань 
цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації для 
опрацювання та підготовки відповідних пропозицій стосовно передбачення 
коштів у 2022 році коштів для проведення капітального ремонту елементів 
благоустрою військового містечка № 60 м. Львів, вул. Личаківська, 26 в 
рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 12. Про лист командира військової частини А2166                                     
Ю. Красносташа (від 24.01.2022 вх № 02-414) щодо передбачення коштів для 
проведення ремонту автомобільної техніки (пасажирський автобуз ЛАЗ-699Р 
«Турист») в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-
2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, В. Маляр.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році коштів для проведення ремонту 
автомобільної техніки (пасажирський автобуз ЛАЗ-699Р «Турист») в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 13. Про депутатський запит депутата обласної ради О. Тіщенка 
(від 20.12.2021 вх № Д-17вн-532) щодо передбачення коштів для сприяння 
матеріально-технічного забезпечення 58 будинку офіцерів в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, П. Ткачук, В. Провозін. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Інформацію зазначену у депутатському запиті взяти до відома.

СЛУХАЛИ 14. Про лист директора Львівського науково-дослідного 
інституту судових експертиз МЮУ О. Куманської-Нор (від 27.01.2022 вх № 
02-523) щодо передбачення коштів на придбання лабораторії модульного типу 
для розміщення комплексу приладів та обладнання для дослідження 
дорожнього покриття в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» 
на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, О. Куманська-Нор.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році коштів на придбання лабораторії 
модульного типу для розміщення комплексу приладів та обладнання для 
дослідження дорожнього покриття в рамках Комплексної програми «Безпечна 
Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 15. Про лист заступника Яворівського міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. Денеги (від 17.01.2022 вх № 02-250) 
щодо передбачення коштів для забезпечення функціонування добровільної 
пожежної команди с. Бунів на умовах співвфінансування у 2022 році в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, І. Туз.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копію зазначеного листа до 
департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної 
адміністрації для опрацювання та підготовки відповідних пропозицій 
стосовно передбачення коштів у 2022 році коштів для забезпечення 
функціонування добровільної пожежної команди с. Бунів в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки на умовах 
співфінансування.

СЛУХАЛИ 16. Про лист Бродівського міського голови А. Белея (від 
13.01.2022 вх № 02-184) щодо передбачення коштів в обласному бюджеті для 
Бродівської міської ради на придбання житла для членів сімей 
військовослужбовців на умовах співфінансування.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати копія листа Бродівського міського 
голови до постійної комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини 
та учасників бойових дій обласної ради для розгляду по суті. 

СЛУХАЛИ 17. Про розгляд заяви Р. Бучми (від 17.01.2022 вх № 01-В-40) 
щодо порушених у заяві питань.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: скерувати заяву Р. Бучми до Головного управління 
Національної поліції у Львівській області для розгляду по суті.

СЛУХАЛИ 18. Про розгляд заяви Р. Бучми (від 19.01.2022 вх № 01-Б-60) 
щодо ненадання відповіді на звернення громадян головою фракції ВО 
«Свобода» О. Панькевичем.
ВИСТУПИЛИ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати копію заяви Р. Бучми до голови фракції ВО 
«Свобода» О. Панькевича для розгляду по суті.

СЛУХАЛИ 19. Про розгляд заяви В. Нагірного (від 11.01.2022 вх01-Н-13) 
щодо вжиття заходів необхідних для демонтажу шлагбауму по дорозі до 
геологічної пам’ятки природи «Писана криниця».
ВИСТУПИВ: Н. Сумало, Е. Леонов.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати заяву В. Нагірного до Головного управління 
Національної поліції у Львівській області для перевірки наведених у заявах 
фактів і обставин у межах компетенції та, у разі необхідності, вжиття заходів 
реагування.

СЛУХАЛИ 20. Про лист-відповідь заступника голови Державної 
прикордонної служби України С. Сердюка (від 18.01.2022 вх № 02-286) щодо 
розгляду листа Мостиської міської ради.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: лист-відповідь заступника голови Державної прикордонної 
служби України С. Сердюка взяти до відома.

СЛУХАЛИ 21. Про лист-відповідь заступника голови постійної комісії 
інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та 
паливно-енергетичного комплексу Т. Подвірного (від 20.01.2022 вх № 
К112вн-12) щодо розгляду депутатського звернення І. Кравець.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: лист-відповідь заступника голови постійної комісії 
інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та 
паливно-енергетичного комплексу Т. Подвірного взяти до відома.

СЛУХАЛИ 22. Про лист директора департаменту з питань цивільного 
захисту Львівської обласної державної адміністрації І. Туза (від 28.01.2022 вх 
3 02-539) щодо розгляду змін до Комплексної програми «Безпечна 
Львівщина».
ВИСТУПИВ: Н. Сумало, І. Туз.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати та доопрацювати зміни до Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» подані департаментом з питань цивільного захисту 
Львівської обласної державної адміністрації в частині напряму 7. «Сприяння 
матеріально-технічному забезпеченню окренмих військових формувань, 
дислокованих на території Львівської області» внести  військові частини які 
першочергово потребують підтримки з обласного бюджету (відповідно до 
поданих заявок).

Доопрацьовані зміни до Комплексної програми «Безпечна Львівщина» 
на 2021-2025 роки подати на розгляд чергової сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ 23. Про лист начальника санаторію «Прикордонник-Немирів» Б. 
Скиби (від 31.01.2022 вх № 02-562) щодо передбачення коштів на проведення 
капітального ремонту даху лікувального корпусу санаторію «Прикордонник-
Немирів» Прикордонної служби України (військова частина 1487) в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати зазначеного листа до департаменту з 
питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації для 
опрацювання та підготовки відповідних пропозицій стосовно передбачення 
коштів у 2022 році коштів на проведення капітального ремонту даху 
лікувального корпусу санаторію «Прикордонник-Немирів» Прикордонної 
служби України (військова частина 1487) в рамках Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 24. Про лист Дрогобицького міського голови Т. Кучми (від 
31.01.2022 вх № 02-587) щодо внесення до переліку учасників Комплексної 



програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки військової частини А-7079 
та передбачення у 2022 році коштів на фінансування матеріально-технічного 
забезпечення зазначеної військової частини.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати зазначеного листа до департаменту з 
питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації для 
опрацювання та підготовки відповідних пропозицій стосовно передбачення 
коштів у 2022 році коштів на фінансування матеріально-технічного 
забезпечення військової частини А-7079 у рамках Комплексної програми 
«Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ 25. Про листи начальника Головного управління Національної 
поліції у Львівській області О. Шляховського (від 01.02.2022 вх № 02-645, від 
01.02.2022 вх № 02-632) щодо передбачення коштів на послуги з 
обслуговуванням діючої системи відеоспостереження та придбання 
телекомунікаційної системи Cloud – платформа збору, накопичення та 
обробки відеоданих.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати зазначені листи до департаменту з 
питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації для 
опрацювання та підготовки відповідних пропозицій стосовно передбачення 
коштів у 2022 році коштів на послуги з обслуговуванням діючої системи 
відеоспостереження та придбання телекомунікаційної системи Cloud – 
платформа збору, накопичення та обробки відеоданих для Головного 
управління Національної поліції у Львівській області у рамках Комплексної 
програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.

СЛУХАЛИ: 26. Про лист начальника 58 будинку офіцерів Міністерства 
оборони В. Провозіна (від 01.02.2022 вх № 02-646) щодо передбачення коштів 
на проведення робіт по ремонту приміщення, обладнання експозиції для 
воєнно-історичного музею 58 будинку офіцерів МО України в рамках 
Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-2025 роки.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.



ВИРІШИЛИ: підтримати та скерувати зазначеного листа до департаменту з 
питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації для 
опрацювання та підготовки відповідних пропозицій стосовно передбачення 
коштів у 2022 році коштів на проведення робіт із ремонту приміщення, 
обладнання експозиції для воєнно-історичного музею 58 будинку офіцерів 
МО України в рамках Комплексної програми «Безпечна Львівщина» на 2021-
2025 роки.

СЛУХАЛИ 27. Про лист голови громадської організації Інститут модернізації 
суспільства В. Брославського (від 28.01.2022 вх № 02-556) про звернення до 
Міністерства ветеранів України стосовно спрощення механізму отримання 
дозволів для легальної купівлі зброї учасникам бойових дій та особам, які 
проходили службу в Збройних силах України та правоохоронних органах.
ВИСТУПИВ: Н. Сумало.
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 3, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАЛИСЯ» – 0.
ВИРІШИЛИ: скерувати лист до Головного управління Національної поліції у 
Львівській області з метою роз’яснення механізму отримання дозволів для 
легальної купівлі зброї учасникам бойових дій та особам, які проходили 
службу в Збройних силах України. 

Голова постійної комісії Назарій СУМАЛО 

Секретар комісії Едуард ЛЕОНОВ
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